Bestyrelsens Beretning!
Forelagt tilhørerne ved generalforsamlingen den 20. april 2015 af formand Arne Jessen.

Fra starten sidste år, havde vi nogle fine planer om hjælp til arkiverne, og fornyelse
af lokaler og opdatering af hjælpemidler m.m.
Så indtrådte det der ikke måtte ske, nemlig at der indtrådte en mislyd i bestyrelsen,
der medførte at næsten hele året gik med at få ledelsesdelen til at fungere. Mislyden
kom fra Augustenborg, hvis repræsentant i bestyrelsen valgte at udtræde. Det er
endnu uklart hvorfor! Arkivet mente ikke at kunne stille med en substitut, og
bestyrelsen forblev hele 2014 tilbage med 6 mand.
En noget handlingslammet bestyrelse, fanget i en forældet struktur, stammende fra
tiden med de mange kommuner, fik os til at tumle med tanker om noget helt nyt.
Hvad om vi forlod en struktur byggende på et geografisk princip til en form, der i
højere grad bygger på smidighed og engagement??? Der blev besluttet på et møde
mellem alle arkivledere og formænd i januar måned på Asylvej i Sønderborg, i
januar måned, at man ville foreslå en vedtægtsændring på generalforsamlingen. Og
det er det, vi skal prøve på at få gennemført i aften.
Men først skal vi se lidt på året der gik.
Lad os se lidt på det der lykkedes godt.
Jeg tror det lykkedes at skabe debat i SKLA om fremtiden. Det er vist ingen tvivl om
(det))!
Vi fik små ting gennemført. ROLLUPS på udstillinger, er blevet brugt mange steder.
Disse skilte er vigtige i udbredelsen af kendskabet til arkiverne lokalt.
De har været brugt på
Gråsten Bibliotek i marts måned
På stormødet på Bakkensbro
På udstillinger i Sønderborg Bibliotek
I Nordborg ved et arrangement.
SKLA
2014 var jo året hvor vi har mødt velvilje og forståelse fra både politikere og
embedsstanden i højere grad, end vi havde turde håbe på. Det lykkedes for os at få
tilskud til bredbånd og undervisning i ARKIBAS 5. Det skal de takkes for.
Hvordan gik det egentlig til.
Ideen kom faktisk på det første møde vi havde med kulturudvalget incl.
forvaltningen. Her bad vi kommunen om et samarbejde omkring hele arkivvæsenet.
Vi ville undersøge arkivernes tilstand. Finde ud af om arkiverne var rustet til
fremtiden. Da kommunen har ansvaret for bygningerne og opbevaringen, blev vi
enige om at kommunens bygningssagkyndige skulle tage ud på en runde til alle
arkiverne, og finde ud af arkivernes status.
I kender alle resultaterne, som er blevet tilsendt hvert arkiv.
Det slog os at flere arkiver havde store problemer, der skulle hjælp til, hvis vi skulle
leve op til moderne menneskers behov for oplysninger og opfylde egne vedtægter.
Faktisk tilbød kommunen os en dyr hjemmesideløsning, et andet registreringssystem
og at være vores ekstern server.

Så fik vi et stormøde på Bakkensbro, der klædte alle arkiver godt på, så de kunne gå
fremtiden i møde. Det var glædeligt at se den store interesse for sagen.
Selvom vi efter mødet ikke har fået den respons vi havde håbet på fra arkiverne, så
føler jeg alligevel, at der blæser nye og friske vinde gennem kommunens
arkivverdenEmbedsmændene kunne se at ARKIBAS skulle hjælpes i gang, og der skulle
undervises, så medarbejderne var klædt godt på. Dette tiltag er yderst nødvendigt,
især for arkiver der ikke er kommet i gang med den elektroniske registrering.
Arkiverne skulle hjælpes ekstraordinært!
Politikerne var positive, og tilskuddene kom, to år i træk.
Nu er det op til os selv, (og) at få glæde af disse penge.
Det er to udvalg godt i gang med at få realiseret.
(Indslag fra undervisningsudvalget)
Arkiver der ikke var udstyret godt nok med bredbånd m.m., skulle udstyres med
dette, således at der ikke var nogen hindring med at komme i gang med
registreringen. Der skulle ses på mulighederne. Også her var der opbakning fra
Sønderborg Kommune. Pengene kom og rækker til tilslutning af 2-3 arkiver.
(Indslag fra IT-udvalget)
Hvad så med fremtiden?
Der er ikke rigtig enighed om fremtiden i Sønderborgs arkivverden.
Der er nogle arkiver der anser fornyelse som nødvendig for overlevelse, og andre
syntes det går udmærket som nu. Under alle omstændigheder skal der nok komme
nye folk i yderområderne, hvis aktiviteterne skulle øges. Det er stort set alle enige
om!
Alle her kender mit synspunkt om arkivernes opgave i fremtiden. Alle ved godt hvad
jeg mener om små arkiver.
ALLE VED GODT AT JEG KUNNE TÆNKE MIG FÆRRE, MEN, STÆRKERE
ARKIVER, MED STOR MUSKELKRAFT!
Sammenlægning af de små arkiver kommer vi ikke uden om. Det skinner tydeligt
igennem, at det er ikke lige sagen nu! Hverken i arkiverne eller i bestyrelsen er der
fodslag i dette spørgsmål!
Jeg er bange for, at den opgave jeg havde håbet at kunne løse i min tid i SKLA blot
er udsat, og det er mit ønske for SKLA´s fremtid, at processen til den tid må kunne
forløbe smertefrit og i forståelse med alle parter.
Generalforsamlingen i år, står derfor i forandringens tegn.
Kommunen og bestyrelsen skal skaffe rammerne, og arkiverne skal så udfylde dem!
Formand/arkivleder skal sørge for én ny medarbejder hvert år. Medarbejderne er som
regel aktive i ca. 15
Er det overhovedet muligt at komme derhen? Er det en umulig rejse, uden udsigt til
at komme frem?
Skal vi overhovedet i den retning? Det mener jeg!)
Det er lykkedes i Egen, Nordborg, Svenstrup, Sønderborg (selvom det nok er for
snævert) og det ser ud til at skulle lykkes for Broager og vi håber også for Gråsten.
Der skal være enighed i SKLA om fremtidens arkiv, og et godt samarbejde med
Sønderborg Kommune for at få en positiv udvikling i arkivverdenen i Sønderborg
Kommune.

Penge og goodwill fra Sønderborg Kommune er nødvendig for at SKLA kan
eksistere om 20-30 år. Hvad der så sker, må nye generationer tage sig af.
Problemerne i dag skal vi tage os af!
Besynderlig nok, er disse bestræbelse i dag, til glæde og gavn for de kommende
ufødte generationer.
Ufødte generationer vil takke os for at have indsamlet så mange arkivalier som
muligt, registreret dem elektronisk til udgivelser på platformene.
Tak for ordet og denne gang

